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Gwarantem jest firma MASTECH z siedzibą w Gdyni ul. Abrahama 71, 81-390 Gdynia.
1. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty zakupu przez nabywcę finalnego. Gwarancja obowiązuje na terytorium RP.
2. Naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Centralny Punkt Serwisowy - CPS Gwaranta lub inne
upowaŜnione przez gwaranta autoryzowane punkty serwisowe.
W rozumieniu niniejszych warunków Gwarancji za Centralny Punkt Serwisowy uwaŜa się firmę: MASTECH 81-390 Gdynia
ul.Abrahama 71. Tel. 58 6206041
3. W przypadku stwierdzenia, w okresie waŜności gwarancji wady lub uszkodzenia sprzętu, zostanie ona bezpłatnie usunięta w
ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do CPS lub innego wskazanego przez Gwaranta autoryzowanego punktu
serwisowego. Okres gwarancji przedłuŜa się o czas przebywania sprzętu w Punkcie serwisowym (łącznie do 14 dni).
4. Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony, do miejsca zakupu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku
kompletnego opakowania, ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
5. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego:
a) czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej (bez skreśleń i przeróbek, z podpisem sprzedawcy, nazwą i adresem
sprzedawcy)
b) dowodu zakupu (oryginał faktury lub paragon fiskalny)
c) reklamowanego wyrobu (bez akcesoriów) z nienaruszonymi plombami producenta.
Punkt Serwisowy moŜe odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach
i na sprzęcie, naruszenia plomb lub zmiany oprogramowania przez osoby nieupowaŜnione.
6. Gwarancja nie obejmuje sprzętu:
- uŜytkowanego niezgodnie z instrukcją obsługi będącej na wyposaŜeniu sprzętu,
- uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, oraz
inne przyczyny, które nie mogą zostać objęte polisą ubezpieczeniową)
- zmienionego lub uŜytkowanego niezgodnie z przeznaczeniem
- uszkodzonego na skutek niewłaściwego uŜytkowania lub nieprawidłowej instalacji.
- gwarancja nie obejmuje baterii i akumulatorów jeŜeli urządzenie takie posiada
Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz naleŜące do podstawowej obsługi eksploatacyjnej
np. zainstalowanie sprzętu.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu prawidłowego działania sprzętu przez sprzedawcę lub Punkt
Serwisowy) klient pokrywa koszty sprawdzenia sprzętu oraz koszty transportu urządzenia do i od punktu serwisowego.
8. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeŜeli działalność ich zakłócona zostanie
nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze sił wyŜszego rzędu.
9. Poza niniejszą drukowaną gwarancją nie ma Ŝadnych innych jawnych gwarancji, pisemnych lub ustnych. Wszystkie gwarancje
domniemane, w tym bez ograniczeń, gwarancje domniemane dotyczące przydatności do celów handlowych lub szczególnych
zastosowań są ograniczone do czasu trwania niniejszej gwarancji.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
12. Produkty przeznaczone do montaŜu podlegają gwarancji tylko i wyłącznie pod warunkiem zamontowania ich w
specjalistycznych serwisach lub zakładach usługowych.

Data produkcji: ............. - ........... - 20............. r, Data sprzedaŜy: ........... - ........... - 20 ............ r.
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Otrzymałem sprzęt sprawny, zaplombowany
i potwierdzam przyjęcie warunków gwarancji ........................................................

…......................................................
Pieczęć sklepu / Podpis sprzedawcy
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Bezpieczeństwo
- Przed uruchomieniem odbiornika zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi.
- Nie zdejmować obudowy. Dotknięcie wnętrza urządzenia moŜe spowodować poraŜenie prądem.
- Do czyszczenia odbiornika uŜywać wyłącznie miękkiej ścierki i delikatnych płynów zmywających.
- W przypadku kiedy odbiornik nie jest uŜywany dłuŜszy czas oraz podczas wyładowań atmosferycznych zalecamy
wyjęcie przewodu zasilającego z gniazdka.
- Nie łącz i nie modyfikuj przewodów kiedy odbiornik jest pod napięciem.
- Nie dotykać uszkodzonego przewodu zasilającego mokrą ręką. MoŜe to spowodować poraŜenie prądem.
- Odbiornik umieścić w dobrze wentylowanym i nie gorącym miejscu. Nigdy nie stawiać innego sprzętu
elektronicznego na odbiorniku. Nie blokować otworów wentylacyjnych odbiornika.
- Podczas podłączenia kabli odbiornik musi być wyłączony z sieci.
- Nie ustawiać odbiornika w otoczeniu przedmiotów naraŜających odbiornik na moŜliwość kapania wody na niego lub
wręcz zalania (np. wazy, doniczki).
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Ochrona środowiska
1. ZuŜyty sprzęt elektryczny nie moŜe być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi, o czym
informuje symbol przekreślonego kołowego kontenera na śmieci. Tak oznakowany sprzęt podlega selektywnej zbiórce i
recyklingowi w wyznaczonych punktach.
2. Obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie moŜe potencjalnie powodować negatywne skutki dla
środowiska, takie jak skaŜenie, a co za tym idzie zagroŜenie zdrowia ludzi.
3. System zbierania zuŜytego sprzętu jest zgodny z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej normami
prawnymi, ( Ustawa z dnia 29 lipca 2005, Dziennik Ustaw Nr 180 poz. 1494 i 1495) obowiązki wynikające z ustawy
przejęła w imieniu przedsiębiorcy Organizacja Odzysku
4. Gospodarstwo domowe pełni istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego uŜycia i odzysku, w tym
recyklingu, zuŜytego sprzętu elektrycznego. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy
poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego
UWAGA! Jedynym sposobem na całkowite odizolowanie odbiornika od napięcia 230V jest wyjęcie wtyczki
z gniazdka.

